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 Aspiratorul trebuie să fie folosit în poziţie verticală, pe un loc fără obstacole 

în calea de răcire cu aer – nu mai puţin de 20 cm de la perete; 

 Nu folosiţi dispozitivul dacă priza sau cablul de alimentare este uzat sau 

umezit; 

 Pentru alimentare folosiţi doar prize cu trei contacte (faza + nulul + 

pământul de protecţie); 

 Folosiţi catetere rigide de absorbţie doar dacă obiectul de lucru este în 

control vizual direct, altfel folosiţi doar tuburi catetere moi; 

 Pentru absorbţie pe suprafeţe delicate, folosiţi doar catetere de absorbţie cu 

reglare manuală a vacuumului – acest sistem furnizează mai multă siguranţă, 

absorbţie intermitentă şi, dacă este necesar, reducerea imediată a puterii de 

absorbţie; 
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 Niciodată nu dezactivaţi dispozitivul la vacuum maxim, mai întâi trebuie să 

reduceţi nivelul vacuumului cu regulatorul de pe panoul frontal; 

 Pentru a verifica tuburile, recipientele, capacele, garniturile dacă nu sunt 

vătămate sau înfundate, se recomandă, ca fiecare dată când folosiţi 

dispozitivul, să-l activaţi la vacuum maxim cu tubul de la pacient închis. 

 

GOLIREA RECIPIENTULUI 

Pentru a goli un recipient plin,trebuie să îl scoateţi menţinând poziţia 

verticală, şi apoi începeţi să vărsaţi lichidul din recipient prin gaura pentru 

conectarea tubului de la pacient. 

Îndepărtaţi capacul pentru golirea finală a recipientului doar dacă acesta este 

aproape gol. 

 

OPERAŢIUNI DE CURĂŢARE ŞI DEZINFECTARE 

Recipientul cu capac (ambele din materiale rezistente la vătămare), tuburile 

cu conectoare, garniturile, accesoriile de absorbţie, sunt sterilizate în autoclavă, la 

121 ºC timp de 20 minute, sau cu soluţie de sterilizare rece (cum ar fi Cydex). 

Filtrul bacteriologic este sterilizabil (în autoclavă, la 121 ºC timp de 20 

minute) dar nu trebuie umezit în timp ce este curăţat. Filtrul trebuie schimbat după 

aproximativ 30 de folosiri (nu mai mult de 50 de ori). 

Dispozitivul suplimentar de asigurare contra supra-umplerii, dacă este 

necesar, poate fi detaşat şi sterilizat cu soluţie de sterilizare rece (cum ar fi Cydex). 

Carcasa dispozitivului poate fi curăţată cu soluţie slab concentrată de săpun. 

Aveţi grijă ca lichidul să nu pătrundă în interiorul dispozitivului – acesta poate 

produce scurtcircuit electric sau defectarea componentelor interne. 

Când aspiratorul nu este folosit, acesta trebuie păstrat într-un loc uscat, curat 

şi la temperatura camerei. 

Dispozitivul trebuie să fie păstrat în poziţie verticală, chiar şi în cazul 

transportării. 


